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Šťastné, veselé a požehnané vianočné sviatky a do nového roka veľa zdravia, šťastia, úspechov a pohody. 
                                                                                         Ing. Ján Šušaník,  primátor mesta

V predvečer 17. novembra sme so skupinou Credo spomínali na 
Karla Kryla, o týždeň neskôr sme besedovali s Evou Urbaníkovou.

K týmto kultúrnym sviatkom sa vrátime na str. 6.

Takto odovzdával primátor Ing. Ján Šušaník ocenenie
Ing. Petrovi Marušincovi pri príležitosti ukončenia

volebného obdobia. Onedlho mu prenechá post primátora.
Dočítate sa na str. 2. 
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Takmer každý druhý dospelý Novodubničan poňal svoje volebné prá-
vo zodpovedne a prišiel rozhodnúť o ďalšom osude svojho mestečka. 
Aj napriek tomu sme vo volebnej účasti skončili pod hranicou celoslo-
venského priemeru, ktorý sa vyšplhal na 49,69%, kým u nás zamr-
zol na čísle 43,98%. 

Premiérová a hneď úspešná kandidatúra
 Vo voľbe hlavného lodivoda mesta na nasledujúce štyri roky neza-
bodovali heslá „S Vašou podporou chcem pokračovať v začatej 
práci“, ani „Naše mesto má na viac!“, ale nadrozmerné veľkosti vý-
kladnej reklamy. Doterajšieho primátora Ing. Jána Šušaníka (kan-
didát koalície SDKÚ-DS, KDH s podporou SaS) a bývalého pred-
sedu Národného výboru Ing. Bohumila Mikláša (kandidáta strán 

Nová demokracia a SDĽ) porazil Ing. Peter Marušinec. V jeho 
prospech rozhodlo 2.449 voličov, Jána Šušaníka podporilo 1.706 
občanov a 102 hlasov získal Bohumil Mikláš. Doterajší primátor 
sa ujal vedenia iba v jednom volebnom okrsku - č. 6 v priestoroch 
Súkromnej základnej školy, kým najvýraznejšie rozhodol volebný 
okrsok č. 5
v Centre voľného času, kde dosiahli hlasy v prospech Petra Maru-
šinca pomer 356:139. 

Až deväť nových poslancov
 Ak sa vo všeobecnosti hovorí o týchto komunálnych voľbách, 
že v nich zostali svietiť už iba modré majáky v červenom mori, 
pre zastupiteľstvo Novej Dubnice to platí ešte výraznejšie. Celko-

Ing. Peter MARUŠINEC,
finančný manažér, 29 rokov

Bc.
Jaroslav MARUŠINEC 

(920 hlasov)
SMER, SNS, ĽS-HZDS
štátny zamestnanec, 34 rokov

za obvod č. 1

Ing.
Marián MEDERA

(804 hlasov)
SMER, SNS, ĽS-HZDS
riaditeľ TEKOS s.r.o., 56 rokov

za obvod č. 1

Ing.
Juraj HORT

(755 hlasov)
SDKÚ, KDH 
ekonóm, 30 rokov

za obvod č. 1

Mgr.
Tomáš ZEMKO

(699 hlasov)
SMER, SNS, ĽS-HZDS
manažér, 25 rokov

za obvod č. 1

Ing.
Jaroslav KUSÝ

(693 hlasov)
SMER, SNS, ĽS-HZDS
riaditeľ Slovenskej agentúry 
sociálnych služieb, 63 rokov
za obvod č. 1

Marta BABUKOVÁ

(674 hlasov)
SMER, SNS, ĽS-HZDS
kuchárka, 60 rokov

za obvod č. 1

Ing.
Pavel ONDREJIČKA

(663 hlasov)
SMER, SNS, ĽS-HZDS
technik, 58 rokov

za obvod č. 1

JUDr.
Miroslav HOLBA

(805 hlasov)
nezávislý
právnik, 51 rokov

za obvod č. 2

Bc.
Štefan CUCÍK

(785 hlasov)
SMER, SNS, ĽS-HZDS
štátny zamestnanec, 44 rokov

za obvod č. 2

Bc.
Pavol PAŽÍTKA

(761 hlasov)
SMER, SNS, ĽS-HZDS
štátny zamestnanec, 41 rokov

za obvod č. 2

Mgr.
Michal DOMAN

(754 hlasov)
SMER, SNS, ĽS-HZDS
riaditeľ pobočky banky, 27 rokov

za obvod č. 2

Ing. Mgr.
Margita URBANOVÁ

(731 hlasov)
SMER, SNS, ĽS-HZDS
technický pracovník, 50 rokov

za obvod č. 2

MUDr.
Mária AUGUSTÍNOVÁ

(698 hlasov)
SDKÚ, KDH
praktická lekárka, 50 rokov

za obvod č. 2

Ing.
Peter LENDEL

(687 hlasov)
SMER, SNS, ĽS-HZDS
technik, 56 rokov

za obvod č. 2

PaedDr.
Soňa KAČÍKOVÁ

(148 hlasov)
SMER 
riaditeľka ZŠ, 44 rokov
-za obvod č. 3
m.č. Kolačín



Šťastných trinásť bodov programu naznačovalo, že poslanci nebu-
dú zasadať iba symbolicky. Dokonca bod Rôzne dosiahol zrejme 
svoj rekord počas tohto volebného obdobia, keď ho poslanci svojimi 
návrhmi rozšírili na písmená až po n). 

S rozpočtami nebol problém
 Po bezproblémovej kontrole plnenia uznesení z ostatných za-
sadnutí a po správe o výsledku realizovaných kontrol prišiel na rad 
Bytový podnik, m.p.o. Predloženú zmenu aktuálneho rozpočtu a tiež 
jeho návrh na nasledujúce tri roky poslanci odobrili. Úpravy rozpoč-
tu na tento rok sa pritom týkajú iba presunov nákladov medzi jed-
notlivými spravovanými budovami a položkami. Rovnako s pozitív-
nou odozvou sa stretol návrh rozpočtu mesta na najbližšie tri roky. 
Ostatne, na všetky tri roky je postavený ako vyrovnaný (na r. 2011 
vo objeme 6.153.000 €). 

Viac za odpad, dva predávané „jednoizbáky“
 Zastupiteľstvo tiež odľahčilo parkoviská mesta - zrušilo totiž 
možnosť ročného prenájmu miesta na prenosnú garáž. Nasledujúce 
VZN (už 12. v tomto roku) upravilo poplatok za komunálne a drobné 
stavebné odpady. Komplexnejšie informácie prináša článok na str. 
4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 13 zvýšilo stravnú jednotku v 
materskej škole na 1,13 €, upravilo platby v školských zariadeniach 
pre zdravotne ťažko postihnutých len na konkrétne dni, kedy zaria-
denie využívajú, a predĺžilo termín platby pre Centrum voľného času 
z 15. dňa v mesiaci na koniec mesiaca. Miernej úpravy sa dočkali 
Zásady prevodu nehnuteľností vo vlastníctve mesta Nová Dubnica 
a potom prišli na rad obchodné verejné súťaže. Zastupiteľstvo vy-
hlásilo dve - na predaj jednoizbových bytov (Slobodáreň a byt. dom 
838 na Ulici Petra Jilemnického) a schválilo predaj bytu v Slobo-
dárni Marekovi Ďurišovi. Občianske združenie EDEN (zriaďovateľ 
Súkromnej ZŠ a ZUŠ) neakceptovalo podmienky prenájmu býva-

lého CVČ a mestskej knižnice, takže poslanci zrušili uznesenie o 
prenájme. 

Prenájom lekárne, predaj pozemkov v Kolačíne
 Odpredaje pozemkov boli na programe ako bod č. 11. Mestský 
parlament odobril odpredaje Ing. J. Hulajovi, Ing. P. Švecovi, Ing. P. 
Pitoňákovi, Ing. F. Drestovi, I. Bielichovi a odpredaj pozemkov vo 
Veľkom a Malom Kolačíne na základe verejnej obchodnej súťaže jej 
víťazovi - Mgr. K. Frištákovi. Poslanci súhlasili aj s vyhlásením pre-
bytočného majetku - v prípade desiatich pozemkov za rodinnými
domami na Gagarinovej ulici. Majitelia domov pozemky dlhodobo 
užívajú a majú ich oplotené a mesto ich nedokáže inak zúročiť. Za-
stupiteľstvo schválilo zriadenie vecného bremena - v prípade op-
tickej siete Profi-NETWORK a tiež v prípade preložky inžinierskych 
sietí Stredoslovenskej energetiky Distribúcia, a.s. Žilina. Obchod-
nou verejnou súťažou mesto prenajalo lekáreň v Mestskom zdravot-
nom stredisku spoločnosti Lekáreň na Miklovkách, s.r.o. Bratislava. 

„Prízemné“ balkóny zatiaľ nebudú
 Žiadosť Ing. M. Brúsila o odpredaj pozemkov najskôr prerokuje 
finančná a majetková komisia pri mestskom zastupiteľstve. Poslanci 
tento bod rokovania odložili. Nesúhlasne sa vyjadrili aj k odpredaju 
pozemkov pod štyrmi balkónmi v Sade duklianskych hrdinov. Býva-
lé sídlo CVČ a mestskej knižnice v Sade duklianskych hrdinov už 
slúži na poskytovanie sociálnych služieb (nocľaháreň pre ľudí bez 
domova) - aj vďaka rozhodnutiu poslancov. Na záver našiel podporu 
aj poslanecký návrh na vyplatenie odmien za rok 2010. Pätnástka 
poslancov mohla ohodnotiť svoju prácu za dva roky, keďže v 2009-
tom si nenechala vyplatiť žiadne odmeny. Aj napriek tomu „prémie“ 
dosiahli výšku odmien z roku 2008. 

-mk-

Hodnotiace kritériá
 V sto najväčších samosprávach Slo-
venska žije až 2,7 milióna ľudí. Spoločnosť 
Transparency International Slovensko si pre-
to posvietila na transparentnosť týchto sto 
najväčších sídel - zhodnotila nakoľko je ve-
denie samospráv naklonené otvorenosti 
voči svojim obyvateľom. Vyhodnocovali je-
denásť kategórií - od poskytovania infor-
mácií a podielu verejnosti na rozhodovaní 
a verejnom obstarávaní, cez personálnu 
politiku, prenájom bytov a majetku, až po 
udeľovanie grantov a dotácií. Na základe 
tohto komplexného hodnotenia vznikol 
rebríček Otvorená samospráva 2010. 

Lídri v Trenčianskom kraji
 V rebríčku 100 najväčších miestnych 
samospráv na Slovensku z pohľadu ich 
otvorenosti, kvality poskytovania informácií 
a zavedených protikorupčných nástrojov, 

najviac zabodovali Šaľa, Banská Bystrica 
a Martin. Naopak na chvoste zostali visieť
Zlaté Moravce, Smižany a Krompachy. 
Spomedzi miest Trenčianskeho kraja sa 
Nová Dubnica umiestnila na peknom pia-
tom mieste. Lepšie skóre dosiahla iba Po-
važská Bystrica, Handlová, Myjava a Prie-
vidza. V celoslovenskom hodnotení nám 
patrí priečka č. 39.

Otvorenosť si žiada aj investície do 
techniky
 Spoločnosť Transparency International 
Slovensko využila pri vyhodnocovaní až 
112 ukazovateľov, napr. zavedenie elektro-
nických aukcií, zverejňovanie zoznamu 
zmlúv a faktúr na webových stránkach, 
existencia etického kódexu zamestnancov 
mestských úradov či poskytnutie majetko-
vého priznania starostu na požiadanie. „Až 
po prečítaní všetkých hodnotených kritérií 
sme si uvedomili, že niektoré ukazovatele 
je dobré zverejňovať a nie je to nereálne ani 
v podmienkach nášho mesta - napr. archív
výberových konaní alebo akýchkoľvek 
hodnotení komisiami (vrátane postupu vý-

beru) alebo zápisnice z rokovaní. Je však 
potrebné vylepšiť technické podmienky. 
Napríklad kapacitu webovej stránky mesta 
máme dostatočne veľkú až od tohto roku,“ 
dopĺňa prednostka mestského úradu Ing. 
Iveta Jurisová. 

Transparentnosťou dokážeme aj ušetriť
 Okrem zvýšenej miery dôvery by trans-
parentnosť - napríklad vo verejnom obsta-
rávaní - pomohla mestám šetriť peniaze.
Z hodnotenia napríklad vyplynulo, že elek-
tronické aukcie od roku 2009 využilo 41 zo 
sto skúmaných samospráv. V našej samo-
správe majú elektronické aukcie už dávno
svoje pevné miesto a patrili sme medzi 
priekopníkov v tejto oblasti. Aj napriek vý-
bornému výsledku vidí Iveta Jurisová isté 
rezervy a možnosti zlepšenia aj samotného 
hodnotenia: „Bolo by určite objektívnejšie, 
ak by Transparency vyzvali mestá a ponúkli 
im pomoc pri vytvorení kritérií transparent-
nosti za finančne prijateľné sumy a násled-
ne by mohli túto otvorenosť aj objektívne 
hodnotiť.“

-mk-

vá bilancia hovorí o dvanástich poslancoch koalície SMER, SNS, 
ĽS-HZDS, dvoch zástupcoch SDKÚ-DS a KDH a o jednom nezá-
vislom. Z minulej garnitúry zostalo vo svojom kresle iba šesť po-
slancov. Priemerný člen mestského zastupiteľstva, ktoré bude roz-
hodovať o dianí v meste do roku 2014, je muž, nositeľ titulu inžinier 
v priemernom veku 46 rokov. Znížil sa pomer žien v mestskom 
parlamente zo šiestich na štyri. Kandidátom s najvyšším počtom 

hlasov, avšak „pod čiarou“ bol v prvom volebnom obvode PhDr. 
Peter Purgát (616 hlasov) a v druhom ďalší smolný PhDr. Rastislav 
Mádr (670 hlasov).
 V Kolačíne rozhodol rozdiel 33 hlasov v neprospech Antona 
Javorka. 

-mk-



 Oznamujeme občanom, že Mestské zastu-
piteľstvo na zasadnutí dňa 25.11.2010 schváli-
lo VZN č. 12/2010 o zmene a doplnení VZN č. 
11/2008 o miestnom poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpady, v ktorom boli 
stanovené nasledovné sadzby poplatku:
1. ročný poplatok za fyzickú osobu vo výške
 24,96 € (nárast o 2 €)
2. ročný poplatok 12,48 € za fyzickú osobu,
 ktorá študuje alebo pracuje a je prechodne
 ubytovaná mimo územia mesta (nárast o 1 €)
3. ročný poplatok 20,98 € za zamestnanca pri
 nehnuteľnosti, alebo nebytovom priestore
 na území mesta Nová Dubnica (nárast o 1 €)
Novinkou je nižší poplatok pre občanov nad 
70 rokov, ktorí zaplatia 17,99 € na osobu za rok. 

 Oproti roku 2010 došlo k navŕšeniu poplatku 
z nasledovných dôvodov:
1. V roku 2010 sme vytvorili oveľa viac zme-
 sového odpadu, ale separovanie odpadu sa
 zvýšilo len mierne. V septembri skládka zvý-
 šila poplatok za uloženie odpadu o 50% - zo
 43 na 64 €, takže nás stálo uloženie odpadu 
 v tomto roku o 30.000 € viac ako minulý rok. 

Vývoz a skládkovanie objemného odpadu a 
drobného stavebného odpadu v roku 2010 
stálo Novodubničanov 240.000 €.
 Celkové náklady na odpadové hospodár-
stvo v meste v roku 2010: 376.000 €. 

Príspevok z Recyklačného fondu a zisk za od-
predaj vytriedených surovín: 30.000 €.
Mesto Nová Dubnica prispelo z rozpočtu mesta 
sumou 44.000 €, pretože poplatok za odpady 
a príjem za separovaný zber nepokrýva všet-
ky náklady na odpadové hospodárstvo mesta.
Preto na rok 2011 bolo schválené zvýšenie po-
platku za odpady. Aj pri takejto výške poplatku 

však bude mesto musieť prispieť na nakladanie 
s odpadmi v odhadovanej výške 71.000 €.

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostr. MsÚ

 A ešte pár údajov o tom, ako vzrastá množ-
stvo odpadu, ktorý vytvoríme v novej Dubnici:

 Dve desiatky ľudí bez strechy nad hlavou nájdu počas zimy svoje úto-
čisko v bývalom sídle Centra voľného času v Sade Dukelských hrdinov. 
Od decembra do marca tu pre nich budú zabezpečené nevyhnutné pod-
mienky pre uspokojenie základných životných potrieb. 

 Nocľaháreň týmto osobám poskytne ubytovanie v čase od 19.00 hod. 
do 7.00 hod. nasledujúceho dňa. Dĺžka pobytu je určená individuálne 
podľa sociálnej situácie klienta a priaznivosti poveternostných podmienok. 
Klienti majú k dispozícii aj zdravotnícku starostlivosť vo forme pravidel-
ných lekárskych prehliadok a sociálne poradenstvo. 
 Okrem toho nocľaháreň vytvára podmienky na vykonávanie nevyhnut-
nej základnej osobnej hygieny a na prípravu a výdaj stravy. Ubytovaným 
poskytujú teplý čaj, jedno teplé jedlo denne, ošatenie,  hygienické a zdra-
votné potreby. 
 Svoj priestor môže nájsť v nocľahárni každý občan bez prístrešia, v 
hmotnej alebo sociálnej núdzi, vo vyhovujúcom zdravotnom stave (bez 

prenosných ochorení) a schopný sa pohybovať a postarať sa o seba. Uby-
tovaný pri nástupe do nocľahárne dostane pridelené lôžko a do zariadenia 
si môže priniesť len najnutnejšie osobné veci. Ubytovanie poskytujú na 
základe žiadosti a následne uzatvorenej zmluvy a prednostne klientom s 
trvalým pobytom na území mesta. Odmietnu záujemcu, ktorý je pod vply-
vom alkoholu alebo iných omamných látok, odmietne sa podrobiť hygie-
nickej očiste alebo bol vylúčený zo zariadenia pre závažné porušenie pre-
vádzkového poriadku. 
 Všetky služby poskytované ľuďom bez domova v nocľahárni sú po-
skytované zdarma.  Prevádzku a ostatné služby s ňou spojené, teda do-
zor počas ubytovania, lekársku starostlivosť, stravu, hygienické potreby, 
financuje mesto Nová Dubnica. Do budúcna chceme ubytovanie ľudí bez 
domova alebo v zlej sociálnej situácii riešiť komplexnejšie, a to vytvorením 
záchytného krízového centra.

Mgr. Zuzana Vanková, -mk-
vedúca odd. sociálnych vecí MsÚ

ulice:
Slobody, Družstevná, Nová, Odbojárska, Farská, Družobná, Martina Kukučína, Gagarinova,
M. Gorkého, Svätoplukova, Májová, L. Svobodu, J. G. Tajovského, J. Kollára, Ľ. Štúra, J. Jesenského, 
Partizánska, Ľudmily Podjavorinskej

ulice: 
A. Sládkovičova (len 16. 12.), Okružná, Krátka, Puškinova, Pod Dubovcom, Svoradova, Jána Nerudu,
Martina Benku, Boženy Němcovej, Strážovská, Pod Bôrikom

Kolačín a časť IBV Miklovky

14.12., 11.1., 8.2. 

IBV Miklovky

16.12., 13.1., 10.2. 

Vrecia vykladajte vždy ráno v deň vývozu do 7:00 h. pred váš dom 
k ceste tak, aby nebránili cestnej premávke. Namiesto nich dosta-
nete rovnaký počet prázdnych vriec. Ďakujeme, že sa zapojíte do 
systému separovaného zberu v našom meste a budete dodržiavať 
pravidlá „čo triediť, ako s tým nakladať a kedy von vykladať“ a pri-
speje tak k ochrane životného prostredia a čistoty v meste.

POZOR ZMENA!

Ulica A. Sládkoviča bude v r. 2011
zvážaná z technických dôvodov v utorok.

V decembri 2010 bude zvoz ešte vo štvrtok 16. 12. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

komunálny odpad 
2.583 t 2.276,63 t 2.123 t 1.656 t 2.200 t 

objemný odpad  
a drobný stavebný 

odpad 

267,51 t 559,38 t 1 030,53 t 1 085 t 1 200 t 

vytriedený odpad 233,45 t 541,9  t 632,17 t 764,78 t 856 t 

celkové množstvo 
vyprodukovaného 

odpadu 

3.083,96 t 3.377,83 t 3.786,53 t 3.506,25 t 4.256 t 

množstvo odpadu na 1 
ob ana 

249,55 kg 273,33 kg 321,82 kg 298 kg 369,25  kg 

množstvo vytriedeného 
odpadu na 1 ob ana 

18,89 kg 43,85 kg 53,73 kg 65 kg 74,26 kg 



Už po druhýkrát sa v mesačníku Novo-
dubnické zvesti stretávate s rubrikou 
...aj bez groša. Ponúkame v nej jednu 
právnu radu pre vás, našich čitateľov, 
bezplatne. V minulom vydaní sme rie-
šili „bezcenné cenné papiere“, tentoraz 
nadviažeme otázkou čitateľky Majky: 

„V čase pred vianočnými sviatkami by 
sme mnohí potrebovali viac peňazí na 
to, aby sme si mohli dovoliť na štedro-
večernom stole rôzne dobroty a pod 
stromčekom pre každého nejaký dar-
ček. Máloktorí z nás sa však už vedia 

orientovať v ponukách rôznych spoločností poskytujúcich jedno-
ducho rýchle pôžičky a obyčajne ani netušíme, aké nástrahy na nás 
číhajú po podpise nejakej zmluvy. Viete nám jednoducho poradiť,
na čo všetko by sme si mali dávať pozor a čoho by sme sa mali 
vyvarovať?“

 V našom právnom poriadku je dlhodobá tendencia harmonizo-
vať v oblasti úpravy ochrany práv spotrebiteľov slovenskú právnu 
úpravu s európskym štandardom tak, aby občan ako zjavne „slab-
šia“ zmluvná strana, bol chránený pred neprijateľnými podmienka-
mi obsiahnutými v zmluve, ktorú uzatvára, ktorá ho zaväzuje do 
budúcnosti a ktorú nemá možnosť nijakým spôsobom obsahovo 
ovplyvniť. 
 Medzi takého typy zmlúv jednoznačne patria i zmluvy, ktoré 
občan ako fyzická osoba uzatvára s bankami, poisťovňami, ale i 
nebankovými subjektmi a osobami poskytujúcimi rýchle a lákavé 
„pôžičky“ a úvery. Pri uzatváraní takejto zmluvy je nevyhnutne po-
trebné si najskôr overiť, kto je subjektom poskytujúcim peniaze, či 
je táto osoba zapísaná v registri veriteľov, vedenom Národnou ban-
kou Slovenska. Určite nie je vhodné požičiavať si peniaze hneď od 
prvého subjektu, ponúkajúceho „najjednoduchšie“ a „najrýchlejšie“ 
riešenie.
 Je dôležité pozorne si prečítať predložený návrh zmluvy, po-
rozumieť jeho obsahu a zvážiť účinky jednotlivých zmluvných do-
jednaní. Takéto zmluvy bývajú vypracované malým typom písma, 
obsahovo rozsiahle a nezrozumiteľne tak, aby spotrebiteľ nebol re-
álne schopný zmluve porozumieť. Je však potrebné poznamenať, 
že subjekt poskytujúci pôžičky je povinný poskytnúť spotrebiteľovi 
návrh zmluvy k preštudovaniu a odpovedať na všetky otázky, ktoré 
spotrebiteľ v tejto súvislosti položí.
 Spotrebiteľ si musí najmä zvážiť, či suma, ktorú má vrátiť, ne-
primerane neprevyšuje hodnotu poskytnutej pôžičky alebo úveru; 
za akých podmienok spotrebiteľovi vznikne povinnosť vrátiť naraz 
peniaze spolu s dohodnutými sankciami a aká je výška možných 
úrokov za omeškanie alebo zmluvných pokút. Tiež je potrebné zvá-
žiť, či hodnota, ktorá zabezpečuje pôžičku alebo úver (obyčajne 
nehnuteľnosť), je primeraná výške poskytnutej sumy a či takéto za-
bezpečenie má vôbec oporu v platnej legislatíve. V súčasnosti totiž 
už nie je možné, aby bol spotrebiteľský úver zabezpečený zria-
dením zabezpečovacieho prevodu práva k nehnuteľnosti.
 Všeobecne sa neodporúča spotrebiteľom podpisovať bianko 
zmenku. Taktiež podpísanie tzv. rozhodcovskej doložky môže spo-
trebiteľovi do budúcnosti obmedziť možnosti obrany proti nezákon-
ným krokom veriteľa. Je síce pravdou, že spotrebiteľské zmluvy by 
nemali obsahovať tzv. neprijateľné podmienky, na ktorých neplat-
nosť automaticky prihliadajú aj súdy, už v čase uzatvárania zmluvy 
je však preventívne vhodné, aby spotrebiteľ zvážil výhodnosť/ne-
výhodnosť podmienok zmluvy a v prípade, ak sám nevie posúdiť 
korektnosť zmluvného vzťahu, určite sa s niekým poradiť, aby v 
budúcnosti s trpkosťou nespomínal na vianočné sviatky, počas kto-
rých si užíval požičané peniaze.

Mgr. Adriana Sojková, advokátka
www.advokatdca.sk

 V májovom čísle Novodubnických zvestí sme vás informovali o novej investí-
cii vedenia spoločnosti TERMONOVA, a.s. Nová Dubnica. 

Výroba tepla v CZT v doterajšom období
 Výroba tepla v CZT (centrálny zdroj tepla) v meste Nová Dubnica, založená 
výlučne na báze biomasy, umožnila prevádzkovateľovi, spoločnosti TERMONO-
VA, a.s., v období najvyšších cien zemného plynu predávať teplo za jednu z 
najnižších cien v SR a výrazne znížila zaťaženie životného prostredia v regióne 
z pohľadu nulovej produkcie skleníkových plynov CO2. 

Kombinovaná výroba tepla a elektriny v CZT
 Vzhľadom k tomu, že maximálny priemerný denný výkon dosahuje počas 
vykurovacieho obdobia hodnoty na úrovni cca 19 MW a v meste Nová Dubnica 
sa pripravuje výstavba nových obytných domov, nákupného strediska a priemy-
selného parku, rozhodlo sa vedenie spoločnosti TERMONOVA, a.s. pre výstav-
bu kogeneračného zdroja, ktorý okrem výroby elektriny zabezpečí dostatočný 
tepelný výkon na pokrytie potreby tepla a prinesie zvýšenie bezpečnosti dodáv-
ky tepelnej energie v meste. Zároveň sa vytvorí rezervný tepelný výkon, ktorý 
bude možné v budúcnosti využiť na pokrytie požiadaviek nových odberateľov. 
Pre výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov bol navrhnutý 10,0 MW parný bio-
masový kotlový systém od dánskej firmy JUSTSEN, ktorý je plne kompatibilný 
s prevádzkovanými kotlami na biomasu. Inštalovaná protitlaková turbína SIE-
MENS s generátorom o výkone 2.775 kV vyrobí v období jedného roka približne 
18.000 MWh elektrickej energie. 

Skúšobné uvedenie zariadení do prevádzky
    V minulých dňoch bola technológia kombinovanej výroby uvedená do pre-
vádzky z titulu realizácie komplexných skúšok. Z dôvodu odstránenia prípad-
ných nečistôt na stenách kotla a prachových častíc v ohyboch potrubia, boli v 
49. týždni zrealizované prefuky kotla a parného potrubia. Prefuky boli zrealizo-
vané v počte cca 5 opakovaní v časových intervaloch po každom vychladení 
potrubia. Realizácia prefukov bola sprevádzaná zvýšenou hlučnosťou, ktorá je 
však bežnou súčasťou pri oživovaní a spúšťaní kogeneračného zdroja do pre-
vádzky. Vedenie spoločnosti TERMONOVA, a.s. ubezpečuje obyvateľov mesta 
Nová Dubnica, že takéto nadmerné zvýšenie hluku má len premenný a dočasný 
charakter a po spustení kogeneračného zdroja do prevádzky sa už nebude opa-
kovať. Negatívne účinky hluku a vibrácii budú minimalizované na únosnú mie-
ru, vzhľadom k skutočnosti, že všetky zariadenia budú vybavené tlmičmi hluku 
podľa príslušných predpisov.
 Počas prevádzky technológie - pri kombinovanej výrobe elektrickej energie 
a tepla bude pravidelne do ovzdušia vypúšťaná prebytočná para, kým sa nedo-
siahne požadovaný prevádzkový tlak a teplota. Proces vypúšťania pary bude 
mať minimálny dopad na hladinu hluku a bude v súlade s príslušnými normami a 
limitmi tak, aby nedochádzalo k nadmernému zaťažovaniu životného prostredia. 
Po ukončení komplexných skúšok bude kogeneračný zdroj, v priebehu mesiaca 
január 2011 uvedený do skúšobnej prevádzky, ktorú zabezpečí prevádzkova-
teľ pod odborným dohľadom generálneho zhotoviteľa a dodávateľov najväčších 
technologických celkov JUSTSEN, SIEMENS, BRONSWERK. 

Stabilizácia tepla
 Návratnosť celej investície bude zabezpečená z predaja vyrobenej elektric-
kej energie a celkové náklady tak nebudú zaťažovať konečnú cenu tepla. Inves-
tícia do kogeneračného zdroja  prinesie stabilizáciu ceny tepla aj vďaka tomu, že 
časť vyrobenej elektrickej energie bude spotrebovaná na krytie vlastnej spotreby 
elektriny v CZT, ktorú sme boli doteraz nútení nakupovať za podstatne vyššiu 
cenu.

Štefan Smrekovský
predseda predstavenstva Termonova, a.s.



 Dvadsiate prvé výročie „NEŽNEJ REVO-
LÚCIE“ našlo svoje dôstojné miesto v plynú-
cich dňoch nášho mesta. Trošku sme sa za-
stavili a piesňou si pripomenuli tie smelé no-
vembrové dni. O peknú úroveň tohto nevšed-
ného večera sa predovšetkým zaslúžili členo-
via rockovej skupiny CREDO, ktorá celý svoj 
repertoár zostavila z piesní Karla Kryla - dnes 
už legenda NOVEMBRA.

 Sýty zvučný hlas Mikiho Michelčíka - só-
listu skupiny (pozostávajúcej z troch gitaris-
tov - vrátane sólistu, bubeníka a hráča na 
syntetizátor) sprítomnil vtedajšiu atmosféru v 
uliciach Prahy a Bratislavy. Všetky interpreto-
vané piesne mali zmysluplný text, vyjadrujúci 
vtedajšie myslenie a túžbu po zmene vlády 
jednej strany s neobmedzenou mocou - Bra-
tříčku, zavírej vrátka, Král a klaun, Pieta, Dě-
kuji, Jeřabiny, Nevidomá dívka...
 Že bolo pozvanie tejto skupiny naozaj 
šťastnou voľbou, o tom svedčil nadšený 
aplauz prítomných a vytlieskané prídavky in-
terpretov.

 PhDr. Irena Štofaníková

 Pulty slovenských kníhkupectiev sú v 
posledných rokoch zaplavované knižnými 
titulmi od mladých slovenských spisovate-
ľov, ktorých tvorba si nachádza v širokom 
spektre čitateľskej verejnosti tú svoju kate-
góriu priaznivcov. Rovnako má svojich ver-
ných čitateľov, vlastne čitateľky, aj autorka 
Evita Urbaníková, ktorá počas novembro-
vej šnúry besied poctila svojou návštevou 
Novú Dubnicu. Stretnutie čitateliek s ich 
obľúbenou spisovateľkou pripravila Mest-
ská knižnica v spolupráci s oddelením kul-
túry MsÚ v zrekonštruovanej Kultúrnej be-
sede, kde sme boli pozvaní aj my, študenti 
Gymnázia sv. Jána Bosca. 
 Tridsiatnička Eva Urbaníková je verej-
nosti známa ako moderátorka z rádia a z 
televízie, ako publicistka známeho ženské-
ho časopisu Eva, ale predovšetkým ako 
spisovateľka, populárna na Slovensku i v 
Čechách. Momentálne sa venuje svojmu 
vydavateľstvu Evitapress, založenému v ro-
ku 2007. Jej vydavateľstvo sa pýši mnohý-
mi knižnými titulmi, medzi ktoré neodmys-
liteľne patria aj knihy samotnej Evy Urba-
níkovej. Medzi jej najúspešnejšie patria: 

Všetko alebo nič, Všetko alebo nič príbeh 
pokračuje, Svet mi je dlžný, či Stalo sa mi 
všetko...
 Všetky uvedené tituly sa tešia veľkej 
popularite najmä medzi ženami, čo sved-
čí o početnej účasti nežnejšieho pohlavia 
na spomínanej besede. Počas besedy či-
tateľky, mnohé z nich boli práve z radov 
študentiek vyššieho gymnázia, živo disku-
tovali s autorkou, ktorá im dovolila nahliad-
nuť do zákulisia každej knihy a na kladené 
otázky vždy milo odpovedala. Prezradila, 
že osudy hrdiniek v jej knihách sú inšpiro-
vané skutočnosťou a mnohokrát ide o uda-
losti, ktoré prežila ona sama. Aj počas tejto 
besedy boli Evite adresované slová obdi-
vu, ale priznala, že sa musí vyrovnať i s kri-
tikou, pričom sa dotkla aj úrovne mnohých 
internetových diskusií.  
 Po skončení besedy si nadšenkyne 
mohli zakúpiť knihy z vydavateľstva Evita-
press a vypýtať autogram od obľúbenej 
spisovateľky.
 Myslím, že táto beseda určite potešila
nejednu čitateľku Evitiných kníh, alebo in-
špirovala aj ostatných k prečítaniu zopár

titulov. Sama síce nepatrím medzi jej čita-
teľky, ale toto stretnutie ma inšpirovalo k 
tomu, že po nejakej určite v budúcnosti
siahnem. Tak uvidím, aké to bude...

Michaela Galková, Eva Kňažeková,
Gymnázia sv. Jána Bosca

foto: Michal Bukovčák



Literárne práce zo súťaže Moje mesto - iba bodka na mape? vy-
hodnotila porota a 24. novembra v kine Panorex ocenila súťažiacich. 
Prítomných rodičov, deti, súťažiacich, učiteľky a matičiarov privítala 
predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej Mgr. Ružena Hro-
mádková. Žiačky predstavila citátmi z ich literárnych prác. Dozvedeli 
sme sa tak, že mesto Nová Dubnica nie je našej mladej generácii 
ľahostajné a že k nemu majú veľmi vrúcny vzťah. V kultúrnom pro-
grame na vyhodnotení súťaže účinkovali učitelia ZUŠ Nová Dubnica 
Janko Belina a Mgr. Leoš Staněk. Poďakovanie za snahu, ochotu a 
účasť za mesto predniesla vedúca oddelenia kultúry a športu MsÚ 
Mgr. Martina Kacinová. Vyzdvihla ich talent, nadanie a povzbudivý-
mi slovami podporila ich budúcu literárnu tvorbu. Ocenenie, ďakovné 
listy a odmeny od Miestneho odboru Matice slovenskej a od Mesta 
Nová Dubnica si odniesli všetci zúčastnení.

Poďakovanie patrilo aj riaditeľovi ZŠ Janka Kráľa za podporu súťažia-
cich a pedagógom, ktorí sa spolu so žiakmi zamysleli nad vzťahom k 
mestu, v ktorom žijeme.

Pri príležitosti 50. výročia udelenia štatútu mesta Novej Dubnici vyslo-
vili naši žiaci vo svojich súťažných prácach veľmi milé vyznania:

1. kategória - poézia:
Natália Feriancová 6.A 
  Pre niekoho iba bodka, pre mňa je to kvet,
  po lupienkoch si tu kráčam jedenásty vek.
  Aj keď bývam kúsok ďalej, v malej časti Kolačín,
  občas si tu od radosti cestou domov zatančím.

  V pozadí mesto chránia pevné štíty hôr,
  čo si cení v tomto meste každý živý tvor.
  Pre niekoho iba bodka, pre mňa krásny kvet,
  z takých kvetov by mohol byť celučičký svet.

Gabriela Horňáčková 7.B. 
  ... Nová Dubnica je iná ako všetky mestá,
  vyrobená je z kvalitného cesta...
  Nová Dubnica je moje rodné mesto,
  preto má v mojom srdci miesto.

Dominika Kormúthová 6.B. 
  ... mám rada svoje mesto, svoj dom,
  svoj strom i svoju školu.
  Myslím, že tu budem spokojná vždy a po celú dobu.

Ivana Klimovská 6.A. 
  ... erbom tri dubové listy sú,
  prírodu do mesta donesú.
  Naše mesto radi máme,
  preto sa oň postaráme.

1. kategória - próza:
Lenka Filová 9.A.
  ... som hrdá na svoje mesto a nehanbím sa nikomu povedať,
  že odtiaľto pochádzam. Naše mladé a moderné mesto je dô-
  kazom toho, že nie je dôležité aké veľké je, ale kto v ňom žije...

V druhej kategórii bola len jedna práca od študentky sexty Gymná-
  zia sv.J.Bosca.

Laura Baričáková:
  ... do Novej Dubnice som sa presťahovala pred nedávnom a
  ... nechcem odtiaľto odísť. Toto je to pravé miesto pre mňa, ak
  aj odídem, vždy sa vrátim...

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželám a úprimne ďakujem!

Mgr. Ružena Hromádková, predsedníčka MO MS

Novodubnická koncertná premiéra výni-
močnej dvojice Erich Procházka „Boboš“ 
a Dušan Dobiaš „Songy“.

Atmosféra v sále Kultúrnej besedy bola 
síce komorná, ale o to úprimnejšia a roz-
hodne nadšená.

Boboš a Songy vo vare pred vrcholom 
vystúpenia.

Ďakujeme! 



sa deň za dňom približuje počnúc prvou 
adventnou nedeľou. V našich zemepis-
ných šírkach ho už len z času-na čas 
pripomenie biely sneh. Aj keď sa to 
všetko akosi najviac sústreďuje okolo 
nákupov a zháňania - aby všetkého bolo 
nadostač, predsa sa na tom všetkom dá 
nájsť veľa pozitívneho.
 Také menšie zastavenie v čase pre-
to, aby sa nám podarilo vyjadriť svoju 
lásku k najbližším. Skúmame, čím by 
sme im urobili najväčšiu radosť, a sme 
schopní venovať veľa času tomu, aby 
sa nám všetko podarilo podľa našich 
predstáv, lebo tých svojich si poznáme.
Najkrajšie obdarúvania sú tie od detí. 
Potajomky kreslia, vystrihujú, lepia, vy-
šívajú, venujú tomu svoj voľný čas v ta-
jomnom vytržení, ako sa mama, otec a 
ostatní potešia.
 Prv ako sa prinesie vianočný strom-
ček, každá rodina sa usiluje uviesť svoj 
príbytok do najväčšej čistoty, ktorú po-
tom umocňuje vôňa vianočného pečiva 

a v ten vytúžený predvečer radostného 
sviatku  NARODENIA  PÁNA i vôňa ka-
pustnice či hubovej polievky, všakova-
kých vianočných dobrôt, ktoré sú podľa 
jednotlivých regiónov tie najlepšie.
 V tento  VIANOČNÝ  ČAS  obvykle 
poctia svojou návštevou Boží chrám aj 
sviatoční kresťania. Možno aby si pri-
pomenuli časy detstva a mladosti, kedy 
im rodičia vštepovali do srdca: „Aspoň 
na tie najradostnejšie sviatky v roku...“ 
Lebo tam je to o inom. Tam všetko na-
dobúda hlbší rozmer. Tam sa srdce na-
pĺňa pokojom, väčšou ochotou odpúš-
ťať a zabúdať na krivdy  a pripustiť, že 
ani my nie sme bez chýb a že každý je 
vinný len do hĺbky svojho poznania.

 Zaželajme si milostiplné, radostné a 
pokojné VIANOCE  a priehrštia šťastia 
do  NOVÉHO  ROKU.

PhDr. Irena Štofaníková

V priestoroch Centra vo ného asu sa 10. a 11. novembra  
uskuto nil 2. ro ník jesennej výstavy pod názvom 
Pestrá jese  v CV . Zú astnilo sa jej viac ako  
200 detí zo škôl Janka Krá a a sv. J. Bosca v Novej Dubnici,  
ktoré navštevujú 1. – 3. ro ník.  Výstava bola rozdelená do troch 
kútikov, pri om v každom na deti akala iná úloha. V prvej asti si 
deti preh bili vedomosti o jeseni, oboznámili sa s tradíciami a plodmi 
jesene. Sú asne si mohli pozrie  práce detí z CV  a jesenné 
aranžmány. Ako  spestrenie boli pre ne pripravené hádanky. alší 
kútik bol tvorivý, tu si deti pospájali a vyfarbili šarkana. V poslednej 

asti bolo ich úlohou vyrieši  tajni ku a o najrýchlejšie posklada
rozstrihaný obrázok tekvice. 

Veríme, že sa všetkým de om výstava pá ila a tešíme sa na 
alšie stretnutia. 

 Škola bohatá na projekty. Taký prívlastok mô-
žeme dať Súkromnej základnej škole v Novej 
Dubnici. Po Kórei, Indii, množstve ekologických
projektov sme sa v novembri zamerali na sever-
skú krajinu - Nórsko. 
 
Každá trieda „uchopila“ tento štát po svojom. 
Prírodné podmienky, rastlinstvo, živočíšstvo, ľa-
dovce, kultúra, architektúra, šport - to bol základ 
podaný v elektronickej podobe a komentovaný 
autormi projektov. Výtvarné zručnosti deti uplat-
nili pri výrobe vikingskej lode z kartónu, milého 
škriatka trolla a malí druháci sa ukázali v oble-
čení a výzbroji vikingov - prilby, meče, kopije, ští-
ty boli bezchybné.  
  Celá prezentácia bola zakončená videom 
pani učiteľky Gašpárkovej, ktorá Nórsko viac-
krát navštívila a veľmi zaujímavo zachytila rôzne 
miesta tejto krajiny. Soby, ovce takmer na dosah 
ruky bez obáv a pokojne prechádzali cez cestu 
napriek idúcim autám. To sa nevidí hocikde. 

 Práve v tento deň navštívili našu školu hos-
tia z Poľska. Pani riaditeľka základnej školy a jej 
traja kolegovia boli nadšení nielen prezentáciou 
projektov ale aj našou školou a rovnako blízkym 
okolím. 

Mgr. Anna Svetská



15. 12. (streda)
Spevácka prehliadka

PIESEŇ MÔJMU SRDCU BLÍZKA
Kultúrna beseda 17:00

Organizuje:
MO Matice slovenskej

a odd. kultúry a športu MsÚ
---------------------------------------------

19. 12. (nedeľa)
VIANOČNÝ KONCERT

DYCHOVÉHO ORCHESTRA
A MAŽORETIEK MESTA

kino Panorex 16:00
---------------------------------------------

24. 12. (piatok)
VIANOČNÁ KAPUSTNICA

SO SKUPINOU BOŽÍ ŠRAMOT
Mierové námestie 13:00 - 15:00

---------------------------------------------
26. 12. (nedeľa)

STRETNUTIE V KYŠKÁCH
Klub slovenských turistov Kolačín 13:00 

---------------------------------------------

26. 12. (nedeľa)
VIANOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ 

NEREGISTROVANÝCH HRÁČOV
Dom športu, 13:00 mládež, 16:00 dospelí

---------------------------------------------
26. 12. (nedeľa)

ŠTEFANSKÝ KONCERT
LAUGARICIO QUARTET A HOSTÍ
Kostol sv. Jozefa, robotníka 15:00
---------------------------------------------

31. 12. (piatok)
SILVESTER NA MIEROVOM NÁMESTÍ

Mierové námestie 22:30 - 01:00
RK Band, oficiálny program, Matka Guráž

---------------------------------------------
6. 1. (štvrtok)

TROJKRÁĽOVÝ KONCERT
MIEŠANÉHO SPEVÁCKEHO ZBORU

kostol sv. Jozefa, robotníka 16:00
---------------------------------------------

9. 1. (nedeľa)
TROJKRÁĽOVÝ KONCERT

BOŽÍ ŠRAMOT & THE GOSPEL FAMILY
kino Panorex 19:00



--------------------------------------------------------
Zbavenie sa bioodpadu
Záhradného odpadu sa chcela zbaviť obyva-
teľka IBV Miklovky 2. novembra. Nahrabané 
lístie a staré konáre chcela zlikvidovať v ohni, 
avšak takéto zbavovanie sa odpadu zakazu-
je VZN. Hliadka tento prípad doriešila podľa 
priestupkového zákona. 
Bioodpadu zo svojich útrob sa pre zmenu zba-
vili dvaja mladíci z Dubnice nad Váhom priamo 
na autobusovej zastávke. Na Ulici SNP na „ko-
lačínskej“ autobusovej zastávke vykonali v noci 
16. novembra malú potrebu, za čo si vyslúžili 
blokovú pokutu. 

Susedská bitka
Po celodennej konzumácii alkoholu vo štvrtok 
18. novembra sa svoje zlé susedské vzťahy 
rozhodol riešiť V. M. Susedovi H. N. začal oplz-
lo nadávať a vyčítať jeho správanie. Konflikt 
prerástol do fyzickej potýčky, kde H. N. uštedril 
pár úderov do tváre „sťažovateľa.“ V. M. skončil 
po útoku so zlomeným nosom na ošetrení u le-
kára. Keďže išlo o podozrenie z trestného činu 
výtržníctva, prípad prevzala „štátna polícia.“

Nepovolená skládka bytového odpadu
Čiernu skládku bytového odpadu založil pri 
kontajneroch obyvateľ Sadov Cyrila a Metoda 
16. novembra. Keďže skládka vznikla mimo 
termínu zvozu tuhého komunálneho odpadu, 
pôvodca sa dopustil priestupku voči VZN. Od-
pad musel zlikvidovať a prípad sme doriešili 
podľa priestupkového zákona. 

Popíjali a fetovali na tržnici
Nedeľný podvečer si 21. novembra „spríjemňo-
vali“ na mestskej tržnici I. Š. a M. S. Mestská 
polícia zaznamenala telefonát, v ktorom jej na-
hlásili dve podozrivé osoby, ktoré konzumujú 
alkohol z plastových fliaš a „prekladajú“ ho feto-
vaním toulénu. Hliadka ihneď zasiahla a osoby 
za budenie verejného pohoršenia potrestala 
podľa priestupkového zákona.

Bc. Róbert Brezina, -mk-
zástupca náčelníka MsP

--------------------------------------------------------
Dokonca za bieleho dňa...
Opité školáčky zlomili nos rovesníčke
Trenčianska ulica pri areáli Spojenej školy sv. J. 
Bosca sa stala v nedeľu 19. novembra o 19:15 
dejiskom nepochopiteľnej bitky maloletých diev-
čat. R. R. fyzicky napadli mladé „dámy“ I. P. a K. 
M. spolu s ďalšími dvomi kamarátkami. Jedna 
z nich dievča udrela dlaňou do tváre a zhodila 
na zem. Po páde ju začali všetky na zemi kopať 
do celého tela. Poškodená R.R podľa lekárskej 
správy utrpela fraktúru nosových kostí a drobné 
odreniny na tvári vpravo a zmliaždenie brušnej 
steny. Páchateľky sa na mieste podrobili dycho-
vej skúške, ktorou sa zistilo, že I. P. mala 0,48‰ 
alkoholu v dychu a mladistvá K. M. 0,56‰ alko-
holu v dychu. Skutok je v štádiu objasňovania 
na tunajšom OO PZ Nová Dubnica. Podgurá-
žené dievčatá po ukončení objasňovania bude 
riešiť Mestský úrad v Novej Dubnici a Obvodný 
úrad Trenčín.

Z „náklaďáku“ ukradli naftu za 619 €
Pomocou navŕtaného otvoru v nádrži  náklad-
ného motorového vozidla Scania odčerpali 
páchatelia 520 l nafty. Miestom činu bolo par-
kovisko pri plavárni na Ulici Petra Jilemnické-
ho a čas skutku od 20. novembra 03:30 do 22. 
novembra 06:45. Spoločnosti z Nového mesta 
nad Váhom tak vznikla celková škoda vo výš-
ke 618,92 €. Skutkom sa zaoberá oddelenie 
skráteného vyšetrovania v Dubnici nad Váhom 
a jeho páchateľovi hrozí trest odňatia slobody 
na dva roky.

Za krádež auta môže sedieť aj tri roky
Spred predajne elektroniky na ul. P. O. Hviezdo-
slava odcudzili Škodu Octavia, rok výroby 2010. 
Vozidlo svetlej modrej metalízy s evidenčným 
číslom BL-675AM odcudzil doposiaľ neznámy 
páchateľ v čase od 23. hod. v piatok 26. no-
vembra do 5.20 hod. v sobotu 27. novembra. 
Lízingovej spoločnosti vznikla škoda vo výške 
cca 15.500 €.  Krádežou sa zaoberá oddelenie 
skráteného vyšetrovania v Dubnici nad Váhom. 
Páchateľovi hrozí trest odňatia slobody od 6 
mesiacov až do troch rokov.
Prosíme vás, ak ste sa v čase spáchania týchto 
krádeží zdržiavali na mieste ich diania a všimli 
ste si akékoľvek podozrivé vozidlá alebo osoby, 
informácie oznámte (hoci i anonymne) na bez-
platné číslo 158. Za spoluprácu ďakujeme. 
Za prejavenú dôveru a spoluprácu v roku 2010 
všetkým ďakujeme. Občanom mesta prajeme 
pokojné prežitie vianočných i novoročných sviat-
kov.

Obvodné oddelenie PZ SR Nová Dubnica
podpraporčíčka Jana Rajníková

Z BLOKU
MESTSKEJ POLÍCIE

OBVODNÉ ODDELENIE
POLICAJNÉHO ZBORU SR 
INFORMUJE

Slávka Koleničová:
VÍŤAZNÉ PREHRY

Byť iný, ako väčšina, nemusí 
znamenať byť horší. V dneš-
nom svete sa bojuje o prven-
stvo za každú cenu a tí, ktorí 
myslia inak, sú pokladaní za 
slabochov. Avšak niekedy 
môže byť i prehra víťazstvom. 
Tak sa to stalo i hrdinke tohto 
románu. 

Soňa Valentová:
PRELET NAD ŽIVOTOM 

Slovenská herečka nás nechá
nahliadnuť do svojho súkro-
mia i srdca. Otvorene a úprim-
ne hovorí o svojom detstve, 
hereckých úlohách, o manže-
lovi i svojich dcérach. Súčas-
ťou autobiografie sú fotografie 
z herečkinho archívu. 

Robin Cook:
INTERVENCIA

V ďalšom románe z lekárske-
ho prostredia sa opäť stretá-
vame so súdnymi lekármi 
Jackom a Laurie. Po obhliad-
ke tela mladej študentky, kto-
rú liečil chiropraktik, sa vydá-
vajú na križiacku výpravu 
proti praktikám alternatívnej 
medicíny. 

Štefan Podolinský:
GOTICKÉ KOSTOLY 

Publikácia je sprievodcom 
po vidieckych gotických kos-
toloch, poskytuje čitateľovi 
predstavu o objekte ešte skôr,
ako ho navštívi. Opisuje po-
lohu, históriu a zaujímavosti, 
ktoré sa viažu k jeho stavbe, 
či výzdobe.

Jara H. Bertolasi
NAHÍ STRÁŽCOVIA RAJA

Autorka nás prostredníctvom 
hlavnej hrdinky zavedie do Na-
míbie, kde po smrti manžela 
hľadá zmysel života. Kristína v 
pomoci domorodcom napokon
nachádza samu seba, no ča-
kajú ju najťažšie životné skúš-
ky, keď si musí poradiť v afric-
kom väzení a na dosah má ži-
votnú lásku.

Jaroslav Slušný:
NAJSTARŠIE SLOVENSKÉ
MÝTY A BÁJE

Kniha nám predstaví svet slo-
vanských bohov, starých zvy-
kov a tradícií, otvorí okno do 
našej najstaršej minulosti, 
až doteraz zahalenej tajom-
stvom a nedostatkom infor-
mácií.

Výpožičný čas Mestskej knižnice
počas vianočných sviatkov

  štvrtok   23. 12.  zatvorené
  pondelok  27. 12.  9:00 - 15:00
  utorok   28. 12.  9:00 - 12:00
  streda   29. 12.  9:00 - 15:00
  štvrtok   30. 12.  9:00 - 15:00
  piatok   31. 12.  zatvorené



JANUÁR 2011
13. a 14.     o 19:00

TAJOMSTVO MÚMIE

Francúzsky akčný fantasy film.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 12 r. nevhodný

15. a 16.     o 19:00

DEADLINE

Americká komédia.
Vstupné: 2,30 €

Mládeži do 15 r. neprístupný

20. a 21.    o 19:00

Život je taký

Americká romantická komédia.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 12 r. nevhodný

22. a 23.     o 19:00

THE EXPENDABLES

Americký thriller.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 15 r. neprístupný

27. a 28.     o 19:00

SOCIÁLNA SIEŤ

Americká dráma
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 12 r. nevhodný

29. a 30.     o 17:00

NA VLÁSKU

Americká animovaná rodinná komédia.  
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 7 r. nevhodný

3.2. a 4.2.    o 19:00

TACHO

Česká akčná čierna komédia.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 15 r. neprístupný

5.2. a 6.2.     o 17:00

HARRY POTTER A DARY SMRTI I

Americký fantasy film.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 12 r. nevhodný



 Jesenná časť futbalového ročníka 2010/2011 je za nami, a tak 
ako každý rok, dovoľte v skratke zhodnotiť tento polčas po futbalo-
vej aj organizačnej stránke. Po veľmi úspešnom pôsobení a pred-
pokladaných postupoch v predchádzajúcich ročníkoch nás čakala 
neľahká úloha tieto pozície obhájiť, ba dokonca zlepšiť. 

 Tréneri prípraviek na čele s Milanom Úradníkom začínajú s deť-
mi už od 4 rokov a podľa možností a fyzickej vyspelosti detí začí-
najú s ich prípravou. Aj tento rok sa do prípravy zapája cca 30 detí. 
Je len na škodu, že nie všetci s úplnou pravidelnosťou. Je to ale v 
tejto vekovej kategórii samozrejmé. Je na nás a na vás - rodičoch, 
aby sme ich vtiahli do športového diania a aby sme zabránili dlhé-
mu vysedávaniu pri PC a TV a povzbudili ich aspoň dvakrát do 
týždňa venovať tento čas športu.

 Hodnotenie začnem žiakmi a ich kategóriami. Už od začiatku de-
klarujeme dôraz na kvalitu hry, prístup k športu a športovému kama-
rátstvu,  nie na výsledky, čo je v tomto roku naším mottom pre prácu 
a tréningový proces. Hodnotím to vysoko pozitívne a ako výsledok 
tejto práce uvádzam dochádzku na tréningy a zápasy v žiackych 
kategóriách (nad 80%), prístup detí k svojim povinnostiam a prí-
kladnú kolektívnosť a bojovnosť na súťažných stretnutiach aj mimo 
nich. Preto môžem dať fanúšikom prísľub kvalitnej hry a dobrých 
výsledkov na ihrisku. Z našej strany budeme tlačiť na dodržiavanie 
fair-play pravidiel a zodpovednejšiemu prístupu a dochádzke.

 Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľajú na tréningovom procese a 
zabezpečení podmienok pre tieto kategórie. Robíte to dobre a pro-
sím o zotrvanie v nastavených parametroch. Naša vďaka patrí aj 
rodičom za tolerovanie časov a termínov tréningov a zápasov a ne-
malú psychickú podporu detí pre dodržiavanie povinnosti v škole a 
na ihrisku. V druhej polovici súťaže sa chceme pobiť o tie najvyš-
šie ciele, preto vás žiadam o podporu na štadióne, aj mimo neho. 

 Želám vám pokojný koniec roka a aby ste pevným krokom vy-
kročili do toho nového 2011.
Športu zdar a futbalu zvlášť!  

Peter Švec a výbor MFK Nová Dubnica
  
Mladší žiaci 3. liga 
 Do nového ročníka sme vstúpili s novým herným systémom, 
skrátením ihriska (hrá sa iba medzi šestnástkami a s menšími brán-
kami). Odohrali sme 10 kôl, z toho sme 5 krát vyhrali, raz remizovali 
a 4 krát prehrali, čo nás posadilo na 6. miesto v tabuľke. Mužstvá sú 
dosť vyrovnané, preto sa máme na čo tešiť v jarnej odvete. Ak chcú 
chlapci nadviazať na predchádzajúce výsledky, musia zabrať, hlav-
ne v tréningoch. Najlepšími strelcami sú David Vlasák (10 gólov) 
a Milan Pišta (8)

Hodnotili: tréner a vedúci: R. Körmendy a M. Rekem

Starší žiaci 3. liga 
 V jesennej časti sme z plánovaných 14 zápasov odohrali iba 
10, pretože sa 4 mužstvá neprihlásili do 3. žiackej ligy - skupina 
západ. Tieto stretnutia sme odohrali s bilanciou 6 výhier, dve remí-
zy a dve prehry. Čo sa týka samotných zápasov, mrzia nás najmä 
dve zbytočné remízy na ihriskách súperov. Obe jesenné prehry 
boli zaslúžené, pretože nás súperi jasne prevýšili v každej hernej 
činnosti. Herný prejav sa zlepšil až v druhej polovici jesene. 

Pozitíva: dobrá účasť a morálka na tréningoch a herný prejav v 
závere jesene

Negatíva: slabé využívanie gólových príležitostí, nevyrovnanosť 
výkonov na niektorých dôležitých postoch 

Strelci: 
Lukáč (6), Borovský, Ľ. Pavlačka (4), Vojvodík (3), Úradník, To-
máš, Karvaš (2), Kucharik, Mišovec, Prekop, Katerinčin (1)

Plány: Počas zimnej prípravy máme v pláne absolvovať aspoň 5-6 
príp. zápasov a v prípade pozvánky aj halové turnaje.
Hodnotili: tréner a vedúci: M. Kijačík a J. Galko

Dorast 4. liga
 Do prípravy sa pred sezónou, postupne zapojilo 19 hráčov, čo
naznačovalo, že bude z čoho vyberať a že by sme mohli zabojovať 
o popredné miesta v tabuľke. Postupne však z rôznych dôvodov 
hráčov na majstrovské zápasy ubúdalo a v posledných 4-5 zápa-
soch nebolo prekvapenie, keď nás bolo presne jedenásť. Platilo 
heslo „kto príde, ten hrá...“ Bohužiaľ to však na 4.ligu nestačí. Ade-
kvátne tomu boli aj výsledky zápasov, a tak sa aj menilo postave-
nie v tabuľke. Postupne sme z 1. miesta po prvom kole spadli až 
na 11. miesto po 15. kole s vyrovnaným skóre 32:32, no iba s 18 
bodmi. O naše góly sa postarali - Matej Pánek (9), Robert Körmen-
dy (7), Marek Czánik (5), Michal Kollman (4), Erik Brix (3), Daniel 
Ježík, Matej Číhal, Peter Kopilák a Jakub Černuška (1).  
 Oporami mužstva boli hlavne Lukáš Rekem a Erik Brix. Samo-
zrejme postavenie v tabuľke nás vôbec neteší, no ešte viac som 
osobne smutný z prístupu niektorých hráčov k tréningom a zápa-
som a z chýbajúceho zápalu pre futbal. To je asi najväčší problém 
tejto vekovej kategórie (ročník ´92 - ´93). Do jarnej časti by sme 
radi vykročili tak, ako na začiatku sezóny. A to s plnou kabínou 
hráčov a s chuťou do tréningov a zápasov. Potom bude náš cieľ 
- umiestniť sa v 1. polovici tabuľky - dosiahnuteľný.

Hodnotil: tréner: R. Ježík

Seniori
 V seniorskej kategórii sme po jeseni ôsmi. Odohrali sme 15 sú-
ťažných stretnutí s bilanciou sedem víťazstiev, dve remízy a šesť 
prehier. Najviac nás mrzí domáca prehra s Bošanmi a domáce 
remízy s Častkovcami a Lehotou pod Vtáčnikom, ktoré nás stáli 
postavenie v tabuľke medzi poprednými mužstvami a hlavne stratu 
domácich bodov v tabuľke pravdy. Našou úlohou v zimnej príprave 
je vyrovnať kvalitatívne rozdiely medzi hráčmi a pripraviť mužstvo 
na jarnú časť tak, aby sme stratené body získali späť na ihriskách 
súpera. Za hlavné pozitíva považujem kvalitnú hru u súperov, kde 
sme získali tri cenné víťazstvá a počet strelených gólov, kde sa 
radíme medzi najlepšie útoky v súťaži. Medzi hlavné negatíva patrí 
nevyrovnanosť výkonov v zápasoch, a to hlavne u mladších hrá-
čov. Zimná príprava je zdroj energie futbalistu na celý nasledujúci 
futbalový rok, preto dúfam, že ju zvládneme a na jar vybojujeme v 
tabuľke umiestnenie do piatej priečky, čo bolo naším cieľom pred 
začiatkom súťaže. 

Hodnotil: Peter Švec

miesto Klub Z V R P Skóre Body + Body 

6 Nová Dubnica 10 5 1 4 24 : 34 16 1

miesto Klub Z V R P Skóre Body + Body 

4 Nová Dubnica 10 6 2 2 28 : 12 20 5

miesto Klub Z V R P Skóre Body + Body 

11 Nová Dubnica 15 5 3 7 32 : 32 18 -6

miesto Klub Z V R P Skóre Body + Body 

8 Nová Dubnica 15 7 2 6 30 : 23 23 -1


